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بررسي عملکرد راکتور زيستي چکنده تلقيحشده
با باکتري رالستونيا يوتروفا براي حذف بخار تولوئن
عباس علينژاد ،سيد مرتضي ضمير* ،+سيد عباس شجاع الساداتي
گروه بيوتکنولوژي ،دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران

چكيده :از بين روشهاي گوناگوني که براي حذف مواد آلي فرار از هواي صنايع آالينده محيطزيست وجود دارد،
روشهاي زيستي به دليل صرفه اقتصادي ،کارايي باال براي غلظتهاي کم و بدون توليد پسماند ثانويه موردتوجه هستند.
استفاده از راکتورهاي زيستي چکنده يکي از شناختهشدهترين روشهاي زيستي براي حذف ترکيبهاي آلي فرار
از هوا به شمار ميرود .بررسي پايداري عملکرد راکتورهاي زيستي چکنده در طول زمان از اهميت ويژهاي برخوردار است.
ازاينرو ،در اين پژوهش ،عملکرد يک راکتور زيستي چکنده پرشده با بستري از نسبت حجمي  1به  1از پالرينگ و
پوميس و تلقيحشده با باکتري رالستونيا يوتروفا براي حذف بخار تولوئن از هوا به مدت  111روز مورد بررسي
قرار گرفت .آزمايشها در زمانهاي اقامت  01و  54ثانيه و در غلظتهاي ورودي  1/4-5گرم بر مترمکعب
انجام شدند .بيشينه ظرفيت حذف تولوئن در اين راکتور زيستي به  081گرم بر مترمکعب بر ساعت رسيد (بازده حذف
باالي  .)01%به ازاي هر مول تولوئن مصرفشده 3/3 ،مول کربن دياکسيد توسط باکتريها توليد شد که
بهوسيلهي آن ،با توجه به فرمول ميکروب و توليد هيدروکلريک اسيد در طول فرايند تصفيه ،معادلهي واکنش زيستي
حذف تولوئن به دست آمد.
واژههاي كليدي :تولوئن؛ راکتور زيستي چکنده؛ رالستونيا يوتروفا؛ ترکيب آلي فرار؛ آلودگي هوا.
;KEYWORDS: Toluene; Biotrickling filter; Ralstonia eutropha; Volatile organic compound
Air pollution.

مقدمه

از آغاز قرن بيستم ميالدی ،انتشار آاليندهها در جو بهصورت مداوم
افزايش يافته است %7 .از کل آاليندهها را ترکيبهای آلي فرار
) )1((VOCsتشکيل ميدهند .اما با وجود اين سهم اندک،
مشکلهای زيادی برای انسان و محيطزيست به وجود آوردهاند [.]1
تعريفهای متفاوتي برای ترکيبهای آلي فرار وجود دارد .سازمان
حفاظت محيطزيست آمريکا ،ترکيبهايي بر پايه کربن که فشار
*عهده دار مکاتبات
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بخار باالتر از  0/1ميليمتر جيوه دارند را ترکيب آلي فرار تعريف ميکند.
در استراليا ،به هر ترکيب شيميايي بر پايهی زنجيره يا حلقه کربن
که دارای هيدروژن هم هستند و فشار بخاری بيش از  2ميليمتر جيوه
در  22 °Cدارد VOC ،گفته ميشود .در اروپا ترکيبهای شيميايي
بر پايه کربن که فشار بخار بيش از  0/77ميليمتر جيوه در 20 °C
دارند ،ترکيبهای آلي فرار ناميده ميشوند [.]2
+E-mail: zamir@modares.ac.ir
)1( Volatile Organic Compounds
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امروزه روشهای سنتي کنترل و حذف آاليندهها از
جريانهای گازی مانند سوزاندن ،جذب سطحي و جذب ،به دليل
بهصرفه نبودن و از بين نرفتن آالينده در برخي از اين روشها،
به تدريج جای خود را به روشهای زيستي ميدهند .روشهای
زيستي ،جريان ثانويهای از آالينده توليد نميکنند ،بلکه آن را
از بين ميبرند و برای شدت جريانهای زياد و غلظتهای کم
از آالينده ،تنها روشهای بهصرفه هستند [ .]1تخريب زيستي،
شامل  3مرحله جذب ،نفوذ و واکنش زيستي است .ميزان حذف و
اکسيد شدن آاليندهها به زيستتخريبپذيری ،واکنشپذيری و
حالليت آالينده در اليه زيستي( )1بستگي دارد .راکتورهای زيستي
چکنده به داليلي مانند پايداری عملياتي بيشتر ،دوام بيشتر و
کنترل بهتر متغيرهای عملياتي مانند دما و  pHنسبت به ساير
فرايندهای زيستي مانند صافيهای زيستي يا گازشوهای زيستي
بيشتر موردتوجه هستند [.]3،7
زمان اقامت گاز ،شدت جريان مايع چکنده و غلظت آالينده
در هوای ورودی ،ازجمله عوامل تأثيرگذار بر عملکرد راکتورهای
زيستي چکنده هستند .بررسي پايداری عملياتي راکتورهای زيستي
چکنده در طول زمان از اهميت ويژهای برخوردار است .در پژوهشي
برای حذف تولوئن در يک راکتور زيستي چکنده ،ظرفيت حذف )(EC
سامانه برابر با  237گرم بر مترمکعب بر ساعت به دست آمد [.]2
در پژوهش ديگری ظرفيت حذف متوسط يک راکتور زيستي
چکنده برای حذف تولوئن 121 ،گرم بر مترمکعب بر ساعت
به دست آمد [.]1
تولوئن از مهمترين ترکيبهای آلي فرار است که بهتنهايي
حدود  3%از کل ترکيبهای آلي فرار غير متاني را که وارد جو
ميشوند ،تشکيل ميدهد ،به همين دليل مطالعه حذف آن دارای
اهميت است .در صنعت از تولوئن بهعنوان ماده اوليه برای توليد
زايلن و بنزن و همچنين بهعنوان حالل در صنايع رنگ و رزين و
ديگر صنايع پليمری استفادهی زيادی ميشود [ 9ـ .]7
از باکتری رالستونيا يوتروفا( )2قبالً در تصفيه پساب استفاده
شده است [ .]10،11اما در راکتورهای زيستي فاز گاز برای تصفيه هوا
بسيار کم مورد استفاده قرار گرفته است [.]12
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي عملکرد يک راکتور زيستي
چکنده تلقيح شده با باکتری رالستونيا يوتروفا برای حذف بخار
تولوئن است .تاکنون گزارشي مبني بر استفاده از اين باکتری برای
حذف تولوئن در راکتورهای زيستي فاز گاز ارايه نشده است.

نمايي از دستگاه راکتور زيستي چکنده ساختهشده ،در شکل 1
نشان دادهشده است.
هوای الزم توسط پمپ هوا (هايال )ACO-2202 ،تأمين شد.
جريان هوا پس از عبور از يک جريانسنج هوا (داير-17-SSV ،
 -RMAآمريکا( به مخزن دارای آالينده (پ) وارد شد تا هوای
آلوده ساخته شود .جريان ديگری از هوا نيز از يک جريانسنج هوا
عبور کرده و دو جريان در يک ظرف شيشهای (ت) باهم مخلوط شدند.
جريان به دست آمده از اختالط از پايين وارد راکتور زيستي چکنده شده
و از باالی آن (د) هوای تصفيهشده از سامانه خارج شد.
ستون راکتور زيستي چکنده (ث) ،شامل استوانهای از جنس
شيشهی دوجداره به ارتفاع  1متر و قطر داخلي  1/1سانتي متر
است .حجم مفيد ستون  1ليتر بود .روی بدنهی ستون ،سه محل
برای نمونهگيری (ج) از داخل راکتور تعبيهشده است .بهمنظور
خوراکدهي از پمپ پريستالتيک (هايدولف  -2101آلمان)
استفاده شد .برای داشتن محيطي همگن از ماده مغذی از همزن
مغناطيسي (پويا الکترونيک ـ ايران) استفاده شد.
آکنهها در اين سامانه ،مخلوطي از پالرينگ فلزی و پوکهی
معدني با نسبت حجمي  1به  1که ابعاد هرکدام از آنها حدود 2/2
سانتيمتر بود ،در نظر گرفته شدند .پالرينگ فلزی از شرکت پنتان
شيمي (ايران) تهيه شد.
 pHمايع چکنده با استفاده از سود دو نرمال بهصورت روزانه
در بازهی  1/2تا  7تنظيم ميشد .برای جلوگيری از کمبود مواد
مغذی و تجمع متابوليتهای بازدارنده در راکتور زيستي ،محلول
مغذی موجود در مخزن مايع چکنده هر  10روز با محلول مغذی
تازه ،تعويض ميشد.

)0( Ralstonia eutropha

)1( Biofilm
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بخش تجربي
مواد شيميايي

همه نمکهای معدني از شرکت مرک تهيه شد .تولوئن
بهعنوان ترکيب آلي فرار با خلوص  %92از شرکت مجللي (ايران)
خريداری شد.
ريزاندامگان

باکتری ر .يوتروفا ) (PTCC1615از مجموعه ميکروبي
سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران خريداری شد.
دستگاه راکتور زيستي چکنده

علمي ـ پژوهشي
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شکل 3ـ نمايي از راکتور زيستي چکنده مورداستفاده .الف :ورودی هوا از پمپ هوا ،ب :جريانسنجهای هوا ،پ :مخزن آالينده،
ت :ظرف اختالط هوا و آالينده ث :ستون راکتور زيستي چکنده ،ج :محلهای نمونهگيری از ستون چ :محل نمونهگيری از مايع،
ح :مخزن محلول مغذی ،خ :پمپ پريستالتيک ،د :خروجي هوای تصفيهشده
دوره آغاز و پايداري

ابتدا باکتری به سه ارلن  200دارای محيط کشت اختصاصي تلقيح شد
و سپس گرمخانهگذاری به مدت  27ساعت در  30 °Cو  130دور در دقيقه
در گرمخانه لرزان (وايس کيوب-کره جنوبي) انجام شد.
باکتریهای رشد کرده در کنار شعله به مخزن مايع راکتور زيستي
چکنده منتقل شدند و به کمک پمپ در سامانه به گردش درآمدند
تا عمل تثبيت باکتری روی آکنهها و سازگارسازی( )1آن با تولوئن
شروع شود .محيط کشت اختصاصي باکتری شامل (گرم بر ليتر):
گلوکز3 ،؛ پتاسيم دیهيدروژن فسفات1 ،؛ عصاره مخمر2 ،؛
پپتون2 ،؛ دیپتاسيم هيدروژن فسفات1 ،؛ آمونيوم سولفات1 ،؛
منيزيم سولفات 0/002 ،بود.
پس از يک هفته 000 ،سيسي محلول مغذی که شامل
(گرم بر ليتر) :پتاسيم دی هيدروژن فسفات 7/2؛ آمونيوم کلريد2 ،؛
دی پتاسيم هيدروژن فسفات0/2 ،؛ منيزيم سولفات0/1 ،؛  1ميليليتر
محلول ويتامين و  1ميليليتر محلول فلزهای معدني بود،

وارد مخزن مايع شد تا در ستون به گردش درآيد [ .]12در اين
مرحله غلظت گلوکز به صفر کاهش داده شد تا ريزاندامگانها
از تولوئن بهعنوان تنها منبع کربن استفاده کنند.
در تمام اين دوره ،تولوئن با غلظت  0/7گرم بر مترمکعب تا
 1گرم بر متر مکعب وارد ستون ميشد .اين افزايش غلظت بهصورت
تدريجي انجام شد تا ريزاندامگانها به اندازه مناسب روی آکنهها
و در نزديکي روزنههای عبور هوا رشد کنند .شدت جريان هوای ورودی
در اين دوره ،روی  1/3ليتر بر دقيقه ثابت نگهداشته شد تا زمان
اقامت  90ثانيه تأمين شود .کل اين دوره حدود  20روز به طول
انجاميد که در روزهای گوناگون در طي آن نمونهگيری از فاز گاز
انجام ميشد تا ميزان حذف آاليندهها کنترل شود.
آزمايشها

عملکرد راکتور زيستي چکنده طي  91روز موردبررسي قرار گرفت.
پس از روز ب ي ستم و سازگار شدن باکتر ی ها با تولوئن
)1( Adaptation
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(رسيدن بازده حذف به بيش از  %90و ثابت ماندن آن) ،بررسي
عملکرد راکتور زيستي در شرايط گوناگون آغاز شد .در ابتدای
اين دوره ،غلظت تولوئن در ورودی به  3گرم بر مترمکعب افزايش
داده شد .در روز پنجاه و پنجم ،زمان اقامت به  72ثانيه کاهش
داده شد و غلظت تولوئن در ورودی به مدت  70روز بين  2/2تا 7
گرم بر مترمکعب کنترل شد .در روز  07شدت جريان مايع چکنده
به  20ميليليتر بر دقيقه افزايش داده شد.
روشهاي اندازهگيري

برای اندازهگيری غلظت تولوئن در گازهای ورودی و خروجي
از دستگاه کروماتوگرافي گازی (فيليپس -PU7710 ،انگلستان)
مجهز به يک ستون مويينه ( 0/22 ،BP2ميلي متر 22 ،متر) و
آشکارساز يونسازی شعله( )1استفاده شد .در اين دستگاه
از نيتروژن بهعنوان گاز حامل استفاده شد .دماهای ستون ،تزريق کننده
و آشکارساز به ترتيب  220°C ،120°Cو  20 °Cبودند.
شدت جريان نيتروژن ،هيدروژن و هوای استفادهشده به ترتيب
 30 ،30و  300ميليليتر بر دقيقه بود .برای تهيه نمونه از يک
سرنگ گازی به حجم کل  2ميليليتر (هميلتون ،آمريکا) استفاده شد.
حجم تزريق  0/22ميليليتر بود.
برای برقراری موازنه کربن و مشخص کردن ميزان مصرف
تولوئن توسط ريزاندامگانها ،ميزان کربن دیاکسيد در گاز ورودی
و خروجي به راکتور زيستي بهوسيله يک دستگاه کروماتوگرافي گازی
(طيف گستر مدل  2222 TGـ ايران) مجهز به يک ستون پرشده
پوراپاک کيو( )2و آشکارساز هدايت گرمايي( )3اندازهگيری شد.
در اين دستگاه از هيدروژن بهعنوان گاز حامل استفاده شد.
دماهای ستون ،تزريق کننده و آشکارساز به ترتيب برابر با ،70 °C
 70 °Cو  100 °Cبودند .شدتجريان عبوری از آشکارساز برابر با
 100ميلي آمپر بود .حجم تزريق برای اين کار 1 ،ميليليتر بود.
برای به واکاوی عنصری باکتری موجود در راکتور زيستي،
از دستگاه آناليز عنصری ( CHNS-Oپرکلين المر  -2700آمريکا)
استفاده شد.
روابط و اصطالحهاي مورد نياز
خالي()7

زمان اقامت در بستر
بر شدتجريان هوا به دست ميآيد.
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بارگذاری جرمي عبارت است از جرم آالينده عبوری از راکتور
زيستي چکنده در واحد حجم از آکنههای بستر در واحد زمان.
به دليل ثابت بودن شدتجريان در داخل هر راکتور زيستي چکنده،
شدت بارگذاری جرمي نيز در طول بستر با کاسته شدن از مقدار
آاليندههای در حال عبور کاهش مييابد.
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بازدهي حذف و ظرفيت حذف برای توصيف ميزان کارکرد
راکتور زيستي چکنده بهکاربرده ميشوند .بازدهي حذف عبارت از
درصدی از آاليندهها است که بهوسيلهی راکتور زيستي چکنده
از فاز گاز خارج ميشوند .اين عبارت بهصورت زير بيان ميشود:
100
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ظرفيت حذف عبارت است از نرخ جرمي آاليندههای
تخريبشده بر واحد حجم آکنههای بستر راکتور زيستي چکنده.
ظرفيت حذف کلي هر راکتور زيستي چکنده را ميتوان به شکل زير
محاسبه کرد:



 CG  Q
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ظرفيت حذف به ما اجازه ميدهد تا نتيجههای دو راکتور زيستي را
باهم مقايسه کنيم ،زيرا حجم و دبي جريان گذرنده در اين عبارت طبق
تعريف خاصي نرمال ميشوند .ظرفيت حذف همواره کمتر و يا بيشترين
برابر با شدت بارگذاری جرمي است.
سطح تجزيهی زيستي و معدني سازی آالينده در يک راکتور
زيستي چکنده به طور معمول بهوسيله نرخ توليد کربن دیاکسيد
ارزيابي ميشود .با استفاده از فرمول زير ميتوان نرخ توليد
کربن دیاکسيد را محاسبه کرد:
()2





Q  CO2,out  CO2,in
V

PCO 
2

))3( Thermal Conductivity Detector (TCD

))1( Flame Ionization Detector (FID

)5( Empty Bed Residence Time

)0( Porapak Q
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9

زمان (روز)
بازده حذف

خروجي

ورودی

شکل 2ـ عملکرد راکتور زيستي چکنده در حذف تولوئن.

نتيجهها و بحث
عملکرد راکتور زيستي

شکل  ،2تغييرهای غلظت ورودی و خروجي تولوئن و
تغييرهای بازدهي حذف سامانه را در طول زمان نشان ميدهد.
در دورهی آغاز ،برای سازگار شدن ريزاندامگانها با تولوئن ،راکتور
زيستي با غلظت ورودی  0/7گرم بر مترمکعب شروع به کار کرد و
طي  12روز غلظت ورودی به  1گرم بر مترمکعب افزايش داده
شد .همانگونه که در نمودار ديده ميشود ،بازده حذف سامانه
در ابتدا بسيار پايين و حدود  %30بود که از روز هفدهم به بعد
به بيش از  %90رسيد و ثابت باقي ماند که نشان از سازگار شدن
ريزاندامگانها با تولوئن داشت.
پسازاين مرحله ،در روز بيستم ،برای ورود به آزمايشهای
حالت پايدار ،غلظت ورودی تولوئن به  3گرم بر مترمکعب افزايش
داده شد .درنتيجه اين افزايش غلظت ،بازده حذف از  %93به %00
کاهش يافت .در روز  ،22بازدهي حذف  %92بود .در ادامه
اين دوره ،در روز  ،23زمان اقامت هوا در راکتور زيستي از  90ثانيه
به  72ثانيه کاهش داده شد ،درحاليکه غلظت ورودی به تقريب ثابت
و برابر با  2/7گرم بر مترمکعب بود .درنتيجهی اين کار ،غلظت
تولوئن خروجي از حالت پايدار خارج شد و بازدهي حذف از باالی
 %90در دوره پيش به  %71کاهش پيدا کرد .سپس بازدهي حذف
علمي ـ پژوهشي

افزايش يافت تا اينکه در روز  ،12به  %91رسيد و تا پايان اين
دوره يعني روز  03باالی  %90باقي ماند.
در روزهای  10و  ،77يعني روزهايي که سطح مايع چکنده
در مخزن بسيار پايين آمده بود ،بازدهي حذف هم کاهش شديدی را
از خود نشان داد و به حدود  20%رسيد .اين کاهش بازدهي حذف ميتواند
به کمبود مواد مغذی و تجمع متابوليتهای سمي در مايع ربط داده شود؛
از طرف ديگر با تعويض مايع چکنده در روزهای  70و ،77
بيشترين بازدهي حذف ،يعني  %97و  %100به دست آمد .اين نتيجه
ميتواند اثباتي برای کمبود مواد مغذی و تجمع متابوليتهای سمي
در سامانه در اثر کم شدن سطح مايع باشد ،که با تعويض مايع چکنده،
بازدهي حذف راکتور زيستي دوباره به حالت عادی بازگشت.
سپس شدت جريان مايع چکنده از  20به  20ميليليتر بر دقيقه
افزايش داده شد .با انجام اين کار در روز  ،07به دليل رشد
بيشازحد تودهی زيستي در سامانه ،پديده طغيان روی داد ،که
منجر به افزايش غلظت تولوئن در هوای خروجي به  1/2گرم بر مترمکعب
و کاهش بازدهي حذف تا  %27شد .بنابراين سامانه نخست کالً
خاموش شد و بهصورت مکانيکي ،آکنههای داخل ستون کمي
حرکت داده شد تا راه برای خروج مايع باز شود .پس از انجام
اين کار و شروع به کار مجدد سامانه ،مشاهده شد که بازدهي
حذف دوباره طي  10روز و بهآرامي به  %90افزايش يافت.
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در راکتورهای زيستي چکنده بهندرت موردبررسي قرارگرفته است.
فرمول کلي تودهی زيستي که با استفاده از واکاوی عنصری
به دست آمد CH1.81N0.21O0.87 ،است .با توجه به استفاده از
آمونيوم کلريد بهعنوان منبع نيتروژن در طول فرايند تصفيه
هيدروکلريک اسيد توليد ميشود ،بنابراين واکنش کلي تجزيه زيستي
يک مول تولوئن را ميتوان به شکل زير نوشت:
()1

9

C7 H8  aO2  bNH4 


cCH1 81 N0 21O0 87  dH2 O  eCO2  fHCl
/

بارگذاری جرمي (گرم بر مترمکعب بر ساعت)

شکل 6ـ اثر بارگذاری جرمي تولوئن بر ظرفيت حذف.

درمجموع در تمام اين دوره و در حالتهای گوناگون ،بازده
حذف سامانه ،باالی  %90بود که با توجه به مقدار بارگذاریها،
بازده حذف بااليي است.
شکل  ،3اثر بارگذاری ورودی تولوئن بر ظرفيت حذف راکتور
زيستي در شرايط پايدار را نشان ميدهد .همانگونه که در شکل
ديده ميشود ،ظرفيت حذف بيشينه تولوئن در دمای محيط ،برابر با
 200گرم بر مترمکعب بر ساعت به دست آمد .يادآوری اين نکته
دارای اهميت است که بارگذاریهای باالی  200گرم بر مترمکعب برساعت
در زمان اقامت  72ثانيه انجام شدند .بيشينه ظرفيت حذف
اين راکتور زيستي در مقايسه با بسياری از سامانههايي که تاکنون برای
حذف تولوئن موردبررسي قرارگرفتهاند ،بهطور چشمگيری بيشتر است،
که اين نشان از توانايي زياد باکتری ر .يوتروفا ،برای حذف تولوئن
دارد .در جدول  ،1نتيجههای چند نمونه از پژوهشهای انجامشده
برای بررسي عملکرد راکتورهای زيستي چکنده برای حذف بخار
تولوئن در حالت پايدار برای مقايسه با پژوهش فعلي ارايهشده
است .همانگونه که در اين جدول ديده ميشود ،در پژوهشهايي
که از لجن فعال برای تلقيح کردن راکتور زيستي استفاده شده است،
در مقايسه با راکتورهای زيستي که با گونههای ميکروبي خالص
تلقيح شدند ،سرانجام راکتور زيستي به بيشينه ظرفيت حذف
کمتری رسيد .ظرفيت حذف برخي پژوهشهای اشاره شده
در جدول  ،1تقريباً با نتيجه بهدستآمده از اين پژوهش يکسان هستند.
مشخصه سازي معادله واکنش زيستي حذف تولوئن

تعيين ضريبهای استوکيومتری واکنش زيستي حذف تولوئن
)0( Alvarez
265

دوره  ،63شماره 3693 ،6

/

/

برای تعيين ضريبهای استوکيومتری ،ابتدا بايد تعداد
مولهای کربن دیاکسيد توليدشده به ازای تجزيه يک مول
تولوئن يعني ضريب  ،eبه دست بيايد .برای اين کار بايد نمودار
نرخ توليد دیاکسيد کربن برحسب ظرفيت حذف رسم شود .شکل ،7
نمودار رسم شده برای اين کار را نشان ميدهد .با توجه به شيب
خط ،به ازای تجزيه هر گرم تولوئن 1/29 ،گرم دیاکسيد کربن
توليد ميشود ،بنابراين با يک موازنه ساده ،به ازای تجزيه هر مول
تولوئن 3/32 ،مول دیاکسيد کربن توليد ميشود؛ بنابراين ضريب
 eبرابر با  3/32به دست آمد و بقيه ضريبها با توجه به آن
محاسبه ميشوند .معادله نهايي تجزيه زيستي تولوئن به شکل زير
درميآيد.
()7

C7 H8  5/ 84O2 0/ 77 NH4 Cl 


3 / 68CH1 81N0 21O0 87 1/ 83H2O  3 / 32CO2 0/ 77HCl
/

/

/

عرض از مبدأ معادلهی خط بهدستآمده از شکل  ،7به سوختوساز
دروني سلول مربوط ميشود .با توجه به معادله ( )0به ازای اکسيد شدن
شيميايي هر مول تولوئن 7 ،مول کربن دیاکسيد توليد ميشود.
درحاليکه کربن دیاکسيد توليدشده در تجزيه زيستي تولوئن،
کمتر از  %20اين مقدار است .توليد کربن دیاکسيد بسيار کمتر
نسبت به روش ها ی ش ي م ي ا يي ي ک ي از برتر ی ها ی روش
تجزيه زيستي است که تابهحال کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

()0

C7 H8  9O2 
 7CO2  4H2 O

در پژوهش انجامشده توسط درادو( )1و همکاران توليد  3/7مول
دیاکسيد کربن به ازای مصرف هر مول تولوئن ،گزارش شده است
که به تقريب با مقدار بهدستآمده در اين پژوهش برابر است [.]11
در پژوهش انجامشده توسط آلوارز( )2و همکاران ،به ازای مصرف
هر مول تولوئن 2/ 7 ،مول کربن دی اکس يد تول يد شد [. ] 17
)1( Dorado
علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ نتيجههای تعدادی از پژوهشهای انجام شده برای حذف تولوئن در بيوراکتور چکنده.

نوع آکنه

تلقيح

( EBRTثانيه)

ECmax

IL

(گرم بر مترمکعب بر ساعت)

(گرم بر مترمکعب بر ساعت)

مرجع

فوم پلي يورتان

لجن فعال

30

90

120

[]13

32

273

220

[]2

31

70

100

[]17

133

273

272

[]12

72

200

300

اين پژوهش

()1

سراميک

بورخولدريا

پليپروپيلن و پالرينگ

لجن فعال

غربال مولکولي

باسيلوس سرئوس اس 1

پال رينگ و پوميس

رالستونيا يوتروفا

()2

)1( Burkholderia ; )2( Bacilus cereus S1
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نرخ توليدی دی اکسيد کربن (گرم بر مترمکعب بر ساعت)

399

شکل  3ـ نرخ توليد کربن دیاکسيد در ظرفيتهای گوناگون حذف تولوئن.

در پژوهش ديگری که توسط آلوارز و همکاران انجام شد ،توليد
 7/7مول کربن دیاکسيد به ازای مصرف هر مول از تولوئن
گزارش شد [ .]10در هر سه پژوهش ارايهشده در اين قسمت از
صافي زيستي برای تصفيه تولوئن استفاده شده بود .در صافيهای
زيستي از مواد آلي به عنوان بستر استفاده ميشود و به طور معمول
تلقيحي به آنها انجام نميشود ،جمعيت ميکروبي صافيهای
زيستي گوناگون با يکديگر متفاوت است و عمليات تصفيه توسط
ترکيبي از گونههای گوناگون ميکروبي انجام ميشود ،به همين دليل
عددهای گوناگوني برای توليد دیاکسيد کربن در آنها گزارش ميشود.
همچنين نمونه گيری ميکروبي انجام شده از راکتور زيستي و
کشت آن روی آگار مغذی پس از نزديک به يکصد روز کار،
جمعيت بسيار اندکي از يک نوع باکتری احتمالي ديگر را زير
ميکروسکوپ نشان داد که در مقايسه با رزيوتروفا بسيار کمتر بود.
بنابراين ميتوان سامانه را در دوره کاری خود به طور قطع دارای
يک جمعيت غالب از ر.يوتروفا دانست.
علمي ـ پژوهشي

نتيجهگيري

باکتری ر .يوتروفا ،بهخوبي قادر به حذف تولوئن از فاز گاز
در يک راکتور زيستي چکنده است .بازده حذف راکتور زيستي
تا غلظت  7/2گرم بر مترمکعب در زمان اقامت  90ثانيه و تا غلظت
 3/2گرم بر مترمکعب در زمان اقامت  72ثانيه ،بيشتر از %90
به دست آمد .مقدار دیاکسيد کربن توليدشده در روش زيستي
نسبت به اکسايش شيمايي تولوئن %20 ،کمتر بود.
فهرست نمادها

زمان اقامت در بستر خالي (ثانيه)
حجم راکتور زيستي چکنده (مترمکعب)
شدت جريان حجمي هوا (مترمکعب بر ثانيه)
غلظت آالينده در گاز ورودی (گرم بر مترمکعب)
غلظت آالينده در گاز خروجي (گرم بر مترمکعب)
نرخ توليد دیاکسيد کربن برحسبg/m3h ،
غلظت دیاکسيد کربن در گاز خروجيg/m3 ،
غلظت دیاکسيد کربن در گاز ورودیg/m3 ،
زمان اقامت هوا (ثانيه)
نرخ مايع چکنده (ميليليتر بر دقيقه)
بارگذاری (گرم بر مترمکعب بر ساعت)
بازده حذف ()%
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